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 ***** 
أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ ابهلل من 

لدِ ين الشيطان الرجيم. بْسِم هللا الرَّْْحَن الرَّحيم * اْْلَْمُد هلل َربِ  اْلَعاَلمنَي * الرَّْْحَن الرَّحيم * َمالك يـَْوم ا
َك َنْسَتع َك نـَْعُبُد َوإَّيَّ ُُوِب نُي * اْهدََن الصِ رَاَط اْلُمْسَتقيَم * ِصرَاط الَِّذيَن أَنْـَعْمَت َعلَيْ * إَّيَّ ْْ ِْْ اْلَم ََ ِهْم 

َُّالِ نيَعلَْيِهْم    آمني. ،َوال ال

ان، ولكن األْحديني يف ابكست تواجهاليت املواتية معظمكن وصلن إىل هنا جراء األوضاع َْ 
ن ذه احمهبقد مرت مباشرة  -رمبا هناك واحدة أو اثنتان ال أكثر-َندرًا ما تكون إحداكن 

ديد من اخلطر الشيف ابكستان لدى السيدات األْحدَّيت واملشاكل. ولكن هناك خوف سائد 
ن ألي متهور وطائش يف أي وقت مإذ ميكن  ،األعزاءالذي حييق أبزواجهن وأوالدهن وأقارهبن 
 زعومني فيلقق هبم أضرارًا. هذا ما يعانيه كل أْحدياألوقات أن يقع حتت حتريض العلماء امل

يف ابكستان وهذا ما يهدده كل حني وآن. ولكن اْلقيقة أيُا أن الناس عموًما والسيدات 
ْة.  واألطفال خصوًصا ينسون هذه الظروف الصعبة بعد وصوهلم إىل هنا بفرتة قص

ْين من الفتيات والفتيان الذين  لى عيشهم ُولدوا هنا أو الذين مُى علقد لوحظ عموًما أن الكث
يف هذه البالد فرتة طويلة قد نسوا ما يتعرض له األْحديون يف ابكستان من شدائد. أما الذين 

مجيع أقارهبم إىل هذه البالد فال يعرفون حجم الشدائد اليت ال يزال األْحديون يتقملوهنا نزح قد 
م لتلك رون به سابًقا بسبب تعرض بعض أقارهبهناك، أو ال يشعرون اآلن ابألمل الذي كانوا يشع

 الشدائد. 
ث يتمتع املشايخ حي ،ضدهمُشر ِع إن األْحديني يتعرضون يف ابكستان هلذه الشدائد جراء قانون 

ْ ابكستان أيُا اضطر  أو معارضو اجلماعة حبرية كاملة لإلضرار هبم. ولكن هناك بالد أخرى َ
 د واملشاكل بعد قبوهلم األْحدية.الشدائإىل ُمقاساة األْحديون فيها 

وهناك البعض منكن قد وصلن إىل هنا من بالد أقل رقيًّا من هذه البالد وجئن أو جاء أزواجهن 
األسباب اليت  كانتأَّي   أفُل ههنا. على أية حال، عمل إىل هذه البالد املتطورة ليْتنموا فرص 

 األوضاع أو حبثًا عن عمل أفُلأدت مبعظمكن إىل اجمليء إىل هنا؛ سواء كان ذلك بسبب 
من أفُال  عليكنما من  هللا تعاىل تتذكرن أن عليكن إال أنه جيب  ،أو جراء الظروف الصعبة



نه ينبْي وتشعرن أب ،من أسباب حتسني الظروف املاديةمت عكن به من الناحية الدنيوية وما 
نصيًبا نيلكن  جانب الدنيا إىل فستنلنعن هللا تعاىل. فإن تذكرن هللا تعاىل تتْافلن أال عليكن 

 من أفُال هللا تعاىل اليت ال تعد وال حتصى.
د بعد وصلوا إىل هذه البالممن هناك كثْ من األحداث تتعلق ببعض السيدات أو العائالت 

ْون بقواباملرور  ْة ال حتصى، ولكن هناك كث  ظروف صعبة مث من  هللا تعاىل عليهم أبفُال كث
م الظروف الصعبة وال يزالون يعيشون هناك، ولكن هللا تعاىل من  عليهم بفُله  يف بلدهم َر

ا ابكستان أيُ َْيف مواجهة تلك الشدائد. وهناك بالد أخرى صمدوا هناك أيُا حني 
م بقائهم في مثل هذافيها مُيارس  . سأقدم اهالظلم، وقد أحرز اإلخوة جناحات هناك أيُا َر

بعض هذه األحداث ملن ال عالقة له بباكستان وذلك لكي تعرفن أننت الوافدات إىل هذه البالد 
وبلْوا وا هنا الذين ترعرع-ولكي تعرف الفتيات والفتيان  ،منذ فرتة طويلة واجلالسات أمامي

 ايزدادو ي لكو  ،بتلك الشدائد -هنا لفرتة طويلة جراء مكوثهم ن مرحلة الشباب وال يشعرو 
 إمياًَن، وينتبهوا إىل أداء مسؤولياهتم ولكي يزداد اهتمامهم إبيثار الدين على الدنيا.

ْة  الواقعة األوىل هي لسيدة ابكستانية سافرت إىل كندا بعد جتشم صعوابت وشدائد كث
هن معظم السيدات مل يتعرضن للشدائد أبنفس وتعرضت شخصًيا لتلك الشدائد يف حني أن

ة مما حدا هبم إىل ترك بلدهم، أما هذه السيد ،التعذيبمن صنوف أزواجهن  بقدر ما تعرض له
ْة مث سافرت إىل كندا حيث شاهدت بنفسها أفُال هللا الكث ،فقد تعرضت شخصًيا للشدائد

ن ا، تقول: ملا كنت يف ابكستاإال أهنا مل تنس الظروف السابقة. هي السيدة آنسة من كند
من كشمْ إىل فيصل آابد. مل تكن األوضاع املالية للعائلة خبْ إىل اهلجرة اضطرت عائلتنا 

اصة، ولكن يف أحد املشايف اخلللممرضات بسبب اهلجرة. وحينها وجدت وظيفة جيدة كرئيسة 
سيح املوعود ضد امل يتكلم بلسان بذيءبعد فرتة علمت أن رئيس األطباء ومدير هذا املشفى 

 دعاين يوًما إىل مكتبه وطلب مين اإلدالء ابلشهادتني فقرأت ذلك، مث قلت فورًا ال أستطيع .
تلك الكلمات اليت ترددها، فسر حين من الوظيفة قائال: إنك  أن أمسع ضد املسيح املوعود 

 قادَّينية وكافرة. 
ل أْحدي حبمد هللا. وينبْي أن يبدي كبعد ذلك وصلْت هذه السيدة إىل كندا وتْْت ظروفها 

 مثل هذه القوة اإلميانية وينبْي أن يتذكر أن القوة اإلميانية هذه جتعلنا مقربني إىل هللا تعاىل.
ذكرت رئيسة جلنة إماء هللا يف فيصل آابد هذه الواقعة يف رسالتها إىل اخلليفة الرابع رْحه هللا، 

على مشفى  ىَُ قْ سوف يُـ أنه  ر املشفى هذه األختحُرته كتب ردًّا على طرد مديأن وقالت 
ى املشف مالكرُفعْت ضد  أن حصل الحًقا هذا الشخص وعلى عمل الذي فعل ذلك. فقد 



قُيٌة يف احمكمة أدْت إىل القُاء على عمله، فقد انتقم هللا تعاىل منه حبيث قُى على هذا 
اآلَّيت اليت نراها أبم أعيننا، . هذه هي عمل هذا الشخص الذي كان يشتم املسيح املوعود 

ْا ما حيدث ذلك يف األوضاع السائدة يف ابكستان مما أدى إىل خروج كثْ من الناس إىل  وكث
البالد األخرى، ولكن تُقيات السيدات اللوايت تعرضن للشدائد يف بالد أخرى أيُا َْ 

م هذه ْة أيُا حيث أهنن َر إن هذه إمياهنن، و الظروف قد حافظن على  عادية وأمثلتها كث
 األمثلة جيب أن تنبهكن أكثر من السابق إىل إيثار الدين على الدنيا.

هناك سيدة من بنْالديش كتب عنها أمْ اجلماعة هناك )لقد خرج عدد قليل من األْحديني 
من بنْالديش من بلدهم، اللهم إال بعض العائالت القليلة، إال أهنم مل خيرجوا كما خرج اإلخوة 

ستان بسبب الظروف الصعبة، مع أن األْحديني يف بنْالديش أيُا يعانون الظروف من ابك
ْة حيث استشهد هناك األْحديون أيُا. على أية حال(: كانت هناك سيدة  الصعبة واخلط

 م2011أْحدية امسها "صديقة" وكانت تعمل مهندسة يف شركة خاصة. طلبت اإلجازة يف عام
ما عرفوا أهنا ولكن عند ،نيا، فُسمح هلا أوال من قبل الشركةاجللسة السنوية يف بريطاْلُور 

اجللسة قالوا: إذا كنت مصممة على الذهاب فال بد وْلُور أْحدية وتذهب للقاء خليفتها 
أن تقدمي استقالتك من الوظيفة قبل املْادرة وإال فلن نسمح لك ابإلجازة. فقدمت على الفور 

عليك  عاء إيل  أيُا فقلت هلا أبن هللا تعاىل سوف مين  استقالتها، وكتبت بعد ذلك رسالة الد
 أبفُاله وييسر لك وظيفة أفُل منها.

ْة كتب عنها أمْ اجلماعة فقال: إن اْلصول على الوظيفة  فقد من  هللا تعاىل عليها أبفُال كث
ْا، إال أن هذه السيدة قدمت طلبها يف مكان  وظيفة حظيت بو اجليدة يف بلدَن يقتُي جهًدا كب

أفُل فورًا بدون بذل أي جهد أو حتمل أية مشقة. وهكذا فإن هللا تعاىل ينعم على مثل هؤالء 
 الذين يقدمون التُقيات.

ن على إال أهنن آثرن الدي ،مث هناك سيداتن أْحديتان أخرَّين أيُا حتملتا كل نوع من الظلم
هذه لقا. ذا األمر مطتكرتاث هب إال أهنما مل ،روجهما من بلدماسبيل خلهناك يكن الدنيا، ومل 

ديد" يف تلك اجلك تقرياليف اهلند. يقول مدقق حساابت "الواقع البنْال إقليم وقعت يف الواقعة 
املنطقة: لقد ُوف ق السيد "واجد علي مندل" من فرع اجلماعة يف "بتهياري" لقبول األْحدية يف 

ديد ش ه أيُا حتول إىل معارض  أخاإن حىت  قبوهلا،معارضة شديدة بعد  ، وواجه1982عام 
 له وقاطعته عائلته أيُا.

ني قبل متزوجت -ماجدة بيْمالسيدة السيدة فاطمة بيْم و  -د عليجتا السيد وانكانت اب
جيهما َْ زو  حيرِ ضوبدأ  املوقفَ  للجماعة انُمامهما إىل األْحدية، فاستْل أخوما املعارض



ا بسببهما ويرتاجع ميتأذى والدلعذيبا شديدا زوجتيهما تيعذابن بدآ بدورما ين اللذاألْحدينِي، 
 زوجتيهما ورقة الطالق إىل ن، حىت أرسل الزوجاذا التعذيبهب ، ولكن أابما مل يبالِ عن األْحدية

ْين، عن طريق احمكمة.  لما أهنا ما  عفجاءت السيدة فاطمة إىل بيت أبيها مع ولَديها الصْ
بل حدث ذلك قبل انُمامها إليها، وأخذت   ذلك اْلني،إىل انُمت إىل  اجلماعةكانت قد 

اجلماعة أختها أيُا بعد اْلصول إىل انُمت و من أبيها مزيدا من املعلومات عن األْحدية. 
يف قادَّين، م بيْجت السيدة ماجدة تزو  على معلومات كافية ودراسة متأنية. بعد فرتة وجيزة 

لتُقية اىل إأختها السيدة فاطمة فقد اضطرت  تعيش عيشا سعيدة بفُل هللا تعاىل، أماهي و 
اشتْلت فبسبب قبوهلا األْحدية، ولكن مل تتزعزع قدمها بفُل هللا تعاىل. بسعادة حياهتا 

بدأت إمياهنا بفُل هللا تعاىل بعد انُمامها إىل اجلماعة، و  يَ ابخلياطة لكسب لقمة العيش، وقوِ 
عشرة كثر بأها. ويقول اإلخوة أهنا كانت تقدمها تقدم التُقيات املالية أيُا بقدر استطاعت

وكان من عادهتا بعد االنُمام إىل اجلماعة أن تكون سباقة يف أضعاف من استطاعتها، 
من ىت اخلروج حفالسيدات مثلها اللوايت يقدمن التُقيات ال يستطعن التُقيات املالية. 

 بالدهن. 
ن أحد اإلخوة أما ذََكَر وبيان  ،خملصة أخرى سيدةً  يةبنْال اهلندالمث يذكر املسؤول يف منطقة 

السيد فُل الرْحن الذي كان يعمل كاتبا على اآللة الكاتبة قام ابلبيعة ولكن زوجته وهو 
ت بعد فرتة ، ولكنها ابيعأهلهاوذهبت إىل بيت  همل تتقمل العيش معحىت عارضْته بشدة 

شايخ  ضة بشجاعة. حاول أقارهبا وامللمعار جة رؤَّي رأهتا وعادت إىل زوجها وتصدت لوجيزة نتي
ْا حىت ربحا ضراب مقد ضربوها ذات مرة األْحدية حىت ضرهبا أيُا أقارهبا. و ثنيها عن  كث

كانت عائلتها َّيم  األولكنها ظلت اثبتة على األْحدية. ويف تلك الُرب أُدخلت املشفى بسبب 
ْة وقالوا لن نهي العائلة األْحدية الوحيدة. عندما تويف زوجها أاثر املشاي سمح خ ضجة كب

بدفنه يف مقربة القرية. فاتصلت مببشر اجلماعة وطلبت منه أن أييت ابألْحديني لدفن زوجها، 
فصل ى . يف املقربة فسأدفنه يف ابحة دارَن ال يسمقون بدفنهاملعارضون وقالت: ال أبس إذا كان 

جماعة ابن املرحوم أيُا داعية لل. واآلن يعمل دارهمعليه األْحديون اجلنازة ودفنوه يف ابحة 
 بفُل هللا تعاىل. 

بب أن بعض الناس ابتعدوا عن اجلماعة بس اسيدة خملصة أخرى من اهلند، وبياهنعن هناك قصة 
املعارضة املريرة يف قرية َنرائن بور حمافظة "كهم" إقليم "آندهرا برديش"، مبعىن أهنم قبلوا األْحدية 

م من املعارضة. كانت ضمنهم سعائلتان اثبتتنيوا الصمت. ولكن بقيت مث لزم يدة  على الَر
يدة أرادت الس ويف هذه األثناءلزراعة. ابعاما. كانت العائلة تعمل  65عمرها امسها "يب جان" 



هل أاملعارضون الذين كانوا قد أرعبوا جاءها إىل قادَّين. وعندما عادت منها السفر املذكورة 
لن و : إن زوجك متقدم يف السن، فلو مات لن يصلي عليه أحد هلا ، وقالواسلفا القرية كلهم

بتة أتكلها الديدان. قالت السيدة: ال أابيل بذلك وأَن اثيدفنوه، بل ستبقى جثته هكذا حىت 
ْا. مث حدث على إمياين، وإن ريب سيعاقبكم حتما أَّيم قالئل عد ب، وقد دعوُت يف قادَّين كث

ه ومل ثتج ُوجد ميتا يف حالة مريبة، ومت تشريحمن قبُل من املعارضني  أن الشخص الذي جاءها
  نشأت يف جثته. الديدان إىل ثالثة أَّيم. يقول الراوي أن  هاأيت أحد الستالم

 إًذا، إن هللا تعاىل عندما يسمع آهات عباده املظلومني يُري نتائجها بكل وضوح. 
قول: حدث مع زوجها، فتمما من مدينة سهارنبور قصة أليمة  "عرفانة" اامسه تروي سيدة أخرى

علمنا  بنفسي. ، وشاهدهتااألبدان ر هلولهعما تقشالوحشية املظامل صب  عليه املعارضون من لقد 
ْا ما جيبيع األقمشة ليدير حمال عندئذ م، كان زوجي2006عن اجلماعة يف عام  لس ، فكان كث

ن أمور وكانوا يناقشو ذين كانوا يعرفون اجلماعة جيدا، معه بعد الظهر بعض من أصدقائه ال
ماعة اجلمي إىل "ينتإىل ذلك اْلني زوجي اجلماعة إىل ساعات طويلة. تتابع السيدة وتقول: كان 

سنوات  8هذه اجلماعة يف مدينة سهارنبور منذ  كان أمْسالمية" )مجاعة السيد املودودي( و اإل
ىل عته إأمر بيعنا م، وابيع هناك. ولكنه أخفى 2006ن يف تقريبا. ذهب ابين األكرب إىل قادَّي

ْر أيُا ابنُمامه إىل األْحدية، ابيع بعده ابين األص بقية أفراد العائلةعلم عام تقريبا. وعندما 
َّيرة ز قرر زوجي وبعض األقارب اآلخرين  دئذألن أخاه األكرب كان يبل غ الدعوة حبكمة. عن

لموا لنا املشايخ كذاب وزورا، فع قالهفيها كان خمتلفا متاما عما  قادَّين. وما وجدوا وما شاهدوا
 عوَن علىأطلها كذب ال حقيقة فيه. بعد عودهتم منحمُض  أن ما يقوله املشايخ عن قادَّين 

م. ففي اليوم الذي قتل 27/5/2018ا قلوبنا فبايعنا مجيعا يف فاطمأنت هل حقيقة األمر
حولنا َمن عد ذلك بدأ ب هور وفق هللا تعاىل عائلتنا للبيعة.ينا يف الالظاملون أْحديني يف مسجدَ 

وظلت املعارضة  ،ننا أصبقنا أْحديني. ومبرور الوقت حتو ل شك هم إىل اليقنيأبيشكون يف أمرَن 
ورفض  أوالدَن.عجون ز ، ويُ تتفاقم حىت قاطعنا أقاربنا وبدأوا يطعنون فينا وينادوننا "قادَّينيني"

والقتل، وبدأت  لُربابأن يبيعوا لنا األَراض، وتلقينا هتديدات  املسلمنيأصقاب احمالت من 
فينا، تؤثر  ، ولكنها مليوما فيوما فاقمالدعاية الكاذبة ضدَن وظلت الظروف تسوء واملعارضة تت

ق نهم املشايخ قبل زمالئهم الذين لوبقينا اثبتني على إمياننا. بدأ إزعاج أوالدي يف املدرسة من ِ 
 ذة يف املدارس أن يقولوا ألوالدي أبنكم بعتم إميانكم مقابل األموال.واألسات

لذهاب إىل البيت واتعذر خروج األوالد من حىت ابختصار، فقد أُزِعجنا وأوذينا بكل طريقة، 
كز الدروس اخلاصة، فقلقنا مجيعا إذ قد قاطعنا األقارب وأهل اْلارة كلهم، ومل يدخروا املدرسة ومر 



ول سيئة وفرضوا حصارا حيعاملون زوجي معاملة بدأ أصقاب احمالت األخرى  جهدا إليذائنا.
من حملنا  شراء األَراضعن املعارضون من املسلمني حمله وبيتنا حىت ال يدخلهما أحد. امتنع 

نا يلص عقيوما إثر يوم. كان زوجي كلما أتى إىل البيت من اخلارج  كساد جتارتناأدى ذلك إىل  ف
 .أحداثما جرى معه طول النهار من 

أحد أوالد ياح تناهى إىل مسعنا صتقريبا بينما كنا َنئمني  ةوذات ليلة يف الساعة الثانية عشر 
ن حمالتكم ُحرقت. أسرع مجيُع رجال البيت إىل احمالت فوجدوها حترتق، وكان فريق أباْلارة 

ْة بفُل هللاسائر  نتعرض خليف إطفاء النار لذا مل واشتْل اإلطفاء قد وصل  تعاىل، ولكن  كب
م مما  م من كل هذه املعارضة كنا اثبتني على إمياننا ومرتبطني ابجلماعةوقع ابلَر  من خسارة وابلَر

الظلم.  ذاهلومل خيطر ببالنا قط بسبب هذه املعارضة أن انُمامنا إىل اجلماعة األْحدية عر ضنا 
ْ ابختصار، كلما ازداد الظلم قِوي إمياننا. ب ون دأ املشايخ يعقدون اجللسات ضدَن بكثرة ويث

مع كوننا يف اهلند كان جزء من املدينة للمسلمني واجلزء اآلخر للهندوس، ويف و  ،الناس علينا
ْة ووضعوا مكرب  منطقة املسلمني عارضوَن قدر املستطاع. ذات ليلة عقدوا ضدَن جلسة كب

 الليلة نفسها جدا، ويفُمَهيِ جة انت اخلطاابت الصوت لُيسمعوا املدينة كلها جمرَّيت اجللسة، وك
َْنا أن األعداء شن وا اهلجوم على بيت األْحدي السيد فُل أْحد، وضربوه  حىت اب مربحا ضر بل

تايل هامجوا بيتنا ، ويف اليوم التباعا نيْحدياألت كل و ، وبعد ذلك هامجوا بيبليْةُأصيب جبروح 
أيُا بعد صالة اجلمعة وكان املهامجون يهتفون ضدَن وكنُت وحيدة يف البيت آنذاك، وكنُت 

زوجي وأْلقوا  يبيت أخ قد تسوَّرواقد أخفيت أوالدي يف الْرفة اخللفية للبيت، وكان األعداء 
ْا وأما أَن فواجهتهم وحدي ومل أقبل اهلمادَّي  ضررا به   تكن جاءزمية وكادوا حيرقوا بييت ولكب

ْا حىتللدموع مسيال اَاز عليهم وأطلقوا الشرطة وضربوهم ابلعصي  تعذَّر حىت  ، وكان اْلشد كب
بعض الوقت أن نْادر املكان لالشرطة ، فنصقتنا وكانوا خائفنيالشرطة أيُا ضبطهم  أفراد على

نا اثبتني يف مث أتينا إىل قادَّين ولكننا كنبور ر ألن الظروف سيئة، ويف الليلة نفسها تركنا سها
، واستقامُة ككذلهذه الظروف كلها. اْلاصل أن املرء حني ينال إمياَن حقيقيا يُعطى االستقامة  

 .دورهمبالنساء واألوالد تشج ع الرجال أيُا، ولو أبدت النساء واألوالد اجلنب لقلق الرجال 
وأقصى ما  ا،هبل يواجهون املعارضة فيبالدهم من فهؤالء الناس الذين ال يستطيعون أن خيرجوا 

 ميكن أن يفعلوا هو أن يذهبوا إىل قادَّين. 
أْحدية  ة ُتدعى "تيدا" وهيأبنك" امر نورث يا: هنا يف منطقة "بمث كتب أمْ اجلماعة يف َام

ان سوء حظها تزوجت من َْ أْحدي، وكلمنذ الوالدة وتنتمي إىل أسرة أْحدية خملصة، ولكنها 
وجها من أسرة دينية متطرفة، يف أفريقيا أيُا يوجد املسلمون املتطرفون، وكان إمام املسجد ز 



ف مدى معارضتهم للجماعة، ومع كل هذا مل تُ  فلكم أن تتصوروا ، من هذه األسرةيـَُعنيَّ أيُا 
 خلف برامج اجلماعة كالسابق ومل تصلِ  قطيف مذهَبها وأظهرته علنا وظلت تشارك املرأة هذه 

زوجها أو خلف أي شخص من أسرته، وقالت: إنين أْحدية فلن أصلي خلفكم، وقِبلت أن 
تصبح عرضة ملعارضتهم وظلمهم ولكنها مل تدَع إمياهنا وظلت اثبتًة وربطت أوالدها أيُا 

رتبوية. شْ للجماعة ابلتزام ويشاركون الربامج البابجلماعة ربطا قوَّي وكان أوالدها أيتون دار الت
هبا، فساعدها  الِ ومل يبنفقة بعد معارضته هلا تزوج عليها وتركها ملدة تسعة أشهر بال  والزوج

أخوها الكبْ واجلماعُة أيُا خالل هذه الفرتة، وقُت هذه الفرتة الصعبة أيُا مبنتهى الصرب 
والثبات وظلت تدعو هللا تعاىل وُتظهر قوة إمياهنا. واْلادث اآلخر الذي يدل على قوة إمياهنا 
ْاهنم كانوا يعقدون جملسا دينيا يدعون فيه شيخا   هو أنه جرت العادة يف أسرة زوجها أهنم مع ج
ْا، فجاء شيخ يف اجمللس قال يف خطابه أن الذي يصلي يف مسجد اجلماعة األْحدية يُعطى  كب

ودة "تيدا" موجالسيدة كانت   -و"دالسي" عملة حملية يف َامبيا–مخس وعشرون "دالسيا" 
 ومل دائما يف مسجد األْحدينيُأصلي امت وقالت: هذا الشيخ يكذب ألنين بنفسي هناك فق

ْان من إلخجال "دالسيا" واحدا قط، وكان هذا يكفي  آخذ الشيخ، فطردها األهل واجل
ْة. ابختصار، إهنا رب ت  تربية لوحيدة ااخلمسة وابنتها أبناءها املسجد وصبوا عليها مظامل كث

لقون ابجلماعة إبخالص، وهي تتربع ابلتزام مع أن دخلها قليل وتدفع حسنة ومجيع هؤالء متع
عن أوالدها أيُا يف كل صندوق، واألوالد أيُا أْحديون مثاليون، ويقرؤون القرآن الكرمي. 
هؤالء األْحدَّيت حافظات لدينهن واثبتات على الدين وسوف يُفلقن ويرِْثن نِعم هللا تعاىل 

م ض ولن يرْثنها اللوايت يُظهرن ذات يق الُعف يف الدين. إهنا كانت سباقة يف التُقية املالية َر
م اليد، وربت  م معارضاملظروف َْ الاألوالد تربية حسنة َر  ة األهل. واتية وربطتهم ابجلماعة َر

فأنتم الذين حتظون هنا ابْلرية الدينية عليكم أن توج هوا أوالدكم إىل تعلُّم الدين وزيدوا أنفسكم 
ا دينيا، وقوُّوا إميانكم. نرى يف هذه البالد املتطورة أن احميط يُفسد كل حني، وقد أيُا علم

من ذي  ابألوالد أكثرإىل االهتمام أفهمُت مرارا األطفال والنساء والرجال أيُا أننا هنا حباجة 
للْاية، وهي مسؤولية النساء واألمهات بوجه خاص، هام قبل. إن ربط األوالد ابجلماعة لشيء 

م عيشها بني أعداء اجلماعة ل ذا عليكن أن تدركن أمية هذه املسؤولية وتذكَّْرن أن هذه املرأة َر
ات وأتني هنا فأننت اللوايت هن متعلم ،اهتم ت برتبية أوالدها بشكل خاصَنء  يف بلد أفريقي 

 عليكن التوجه إىل ذلك بشكل خاص لكي تثبت ذريتكن على األْحدية وال تُيع. 
ْحدية قبلت األ ، اليتالسيدة "سوادي"هي  ،مرأة خملصة أخرىالحادث عن كتب أمْ َامبيا 

مع والديها مث تزوجت من شاب أْحدي، وبعد فرتة ارتد والداها عن األْحدية لسبب ما ولُعف 



إمياهنما وطلبا منها أيُا أن تتخلى عن زوجها األْحدي وأتيت عندما ولكنها قالت لوالَديها:  
أنه أْحدي وال أستطيع اآلن أن أتركه وأذهب معكم. فقاطعها والداها زوجي تعرفون عن كنتم 

ومل يتقداث إليها ومُت على ذلك ثالث سنوات وبعدها ظنت البنت أن الظروف قد حتسنت 
فذهبت إىل والديها فطرداها من البيت، وكلما ذهبت إليهما طرداها، وحتملت هذا األذى 

ها مل ترتك األْحدية، وهي أْحدية خملصة جدا بفُل هللا تعاىل العاطفي بكل شجاعة ولكن
اىل أن يقوي إمياهنا عومتقدمة يف التُقية املالية أيُا وحتب اخلليفة أيُا للْاية، ندعو هللا ت

ْة، فهم حىت  دوما. يف هذه البالد األفريقية خاصة حيث أوامر الكبار والوالدين حتوز أمية كب
ة اليت تسوقهم إىل التقدث يف وجه الوالدين. فالتقدث يف وجه الوالدين اآلن مل حيرزوا اْلري

وتقدمي الدين على الدنيا يف هذه األوضاع هو إظهار شجاعة إميانية قصوى أبدهْتا هذه السيدُة. 
إمياَن قوَّي ال منَّ يؤ  ، حنيبدةعاملحيث رمبا مل تتوفر الطرق  ،يف مناطق بعيدة منتقالنساء الاليت 

ويها أي عالقة قوية ال تسا تكونالعالقة ابخلالفة  يُنشئنوزن ألي شيء مقابله. حني  يُقمن أي
اما ساميا إن شاء مق ترتقيو يوما  ذريتهنتقدم تسسيدات قوَّيت اإلميان الاليت الأخرى، فهؤالء 

 هللا.  
مث يقول أمْ اجلماعة يف َامبيا حني ابيع زوُج األخت مسباغ يف منطقة "ابر ريور" بذل أفراُد 
ْة لترتك زوجها. وحني اتصل هبا والداها قالت هلما: لقد نصقتماين عند  أسرهتا جهودا كث

هذا التقمُّل والصرب والقيم أيُا تالَحظ فقط يف سكان )زواجي أن أبقى دوما مطيعة لزوجي، 
ْة اليتذه بالد اليت تعد  َْ راقية، مع أنال  تفشل ا يف اْلقيقة رقيٌّ حقيقي. فالزجيات الكث

فإمنا سببها قلة التقمل لدى البنات والشباب أيُا. فالزجيات تفشل بعد  لطالقوتنتهي اب
بُعة أشهر من الزواج حيث اآلابء أيُا يُفسدون البيوت أحياَن، بينما تقول هذه السيدة 

ية لوالديها: لقد قلتما يل أن أحافظ على هذا الزواج يف كل حال، وأبقى مطيعة لزوجي. األفريق
إال إذا صدر أمر خيل  ابإلميان أو صدر ظلم شديد، فأمر آخر. أما األمور البسيطة العادية 

بعد  تأثرونيفيجب حتمُّلها للقفاظ على البيت، لكيال يَفسد األوالد. فاملالَحظ أن األوالد 
ْة. ابختصار قالت هذه السيدة لوالديها إن طاعة زوجي ليست  فشل الزواج يف حاالت كث

المي أي تصرف َْ إس عليهفأَن مل أالِحظ  (بل هو واجب ديين أيُا ليَّ عواجبا أخالقيا 
يفرض علي ترَْكه، بل على عكس ذلك أالحظ منذ ابيع أنه يداوم على الصلوات اخلمس. 

ال أيُا، إذ ينبْي أن ال ميارسوا القسوة على النساء وينصقوهن ويطالبوهن ففي هذا درس للرج)
حقوقهم فقسب بل جيب أن يؤدوا هم أنفسهم أيُا حق هللا ويهتموا ابلصلوات اخلمس، 

فقالت هذه السيدة: ما دام يداوم على الصلوات اخلمس وحتسنْت أخالقه  (وحيسنوا إىل زوجاهتم



أطيعه أكثر من ذي قبل، حىت إذا تطلَّب ذلك مين أن أقطع  ومعاملته جتاهي أيُا فيجب أن
 عالقيت بكم فسوف أقطع، فأَن اآلن أْحدية. 

فهذا هو االنقالب الذي حيدث يف سكان هذه البالد البعيدة بسبب األْحدية، وهو يلفتهم 
. ابختصار قد قطع عنها والداها إىل التُقيات وهم مستعدون لتقدمي كل تُقية هلل 

املساعدة املالية اليت كاَن يقدماهنا هلا. لكنها تقول: بعد انقطاع هذه املساعدة الحظنا أنه مل 
ْا.  وقد حسَّن هللا فيما مُى،تنشأ لدينا املشاكل االقتصادية اليت كان تظهر أحياَن  أوضاعنا كث

ْة لعباده كما قلت سابقا. فاهلل    أيُا يبدي َ
 ْ ن مث تقول يب يب تبسُّم احمرتمة زوجةُ السيد رَّيض احمرتم من قادَّين وكانت قد ابيعت يف قرية ك

: بعد البيعة بلَّْت رسالة 2008يف والية أُرِيسه اهلندية عن طريق املولوي آفتاب احمرتم يف عام 
وبدأ  (األْحدية أهَلها إىلأي بعد البيعة فورا دعْت )أهلي وأقاريب أيُا، األْحدية اْلقيقية إىل 

س االضطهاد والُْط علينا لرتك األْحدية، فعقد أهل زوجي اجتماعا قرروا فيه إما أن ميارَ 
ضطهاد والسكن بسبب االهلجرة إىل ايُبعدوَن عن األْحدية أو يعاقبوَن على قبوهلا. فاضطُررَن 

كنت و حبارة هندوسية يف جنيب آابد يف حمافظة جبنور. وكنت حامال اببين  مستأَجريف بيت 
الوالدة، فأتينا إىل قادَّين مبقتُى األوضاع. كانت لزوجي أمنية عارمة أن يزور  موشكة على

 . بسبب املعارضة مل نكن نزور أقاربنا أيُا. أعطى والد زوجي األرضأبدامل تتققق  اوالده لكنه
ما  علينا كلَّ اضطهاد ممكن. فل مورسُحرمنا من العقار هنائيا. ابختصار من إرثنا ألصهاره و 

لذا قالت: حني انطلقنا  كانت قوية اإلميان ابهلل وكانت عالقتها ابهلل وثيقة وكانت تدعو هللا 
من بلدَن إىل قادَّين مسعت من الْيب صوات يقول: لقد حتقق اهلدف الذي من أجله دعوَنك. 

يف الرؤَّي "رْحة هللا  يف الرؤَّي، فقال يل حُرته   زَّيرة املسيح املوعود ذات يوم هيأ هللا يل
أنه رَبطنا هبذه اجلماعة الصادقة اْلبيبة، ونوَّر قلوبنا ابلنور  عليكم". فمن حمض فُل هللا 

ل و الروحاين. فالسكينة اْلقيقية أن تنشأ عالقة املرء ابهلل تعاىل وينال النور الذي أمَرَن هللا ابْلص
وطاعِته الكاملة. ويتمثل يف العمل جبميع األمور  وهو نور االرتباط ابلنيب  عليه. وهو نور هللا 

ينال املرء السكينة   يف البيعة. بعد االرتباط به عليها العهد منا  اليت أخذ املسيح املوعود 
ْون مل جيدوا هذه السكينة اْلقيقية اجمليء إىل هنا، ألهنم  بعد، فالطمأنينة ال تُنال ابلثروة. فكث

 . كل واحد يف اْلسبان ويتذكره  هابتعدوا عن الدين. فهذا هو املبدأ الذي جيب أن يُع
مث يقول أمْ اجلماعة يف َامبيا نفُسه إن األخت تبارا احمرتمة يف الُفة الشمالية ابيعْت قبل 

َحظ أهنا  قريتها. فليالسنة، وهي متميزة بني الداعيات إىل هللا يف 57ثالث سنوات، وعمرها 
ابيعت قبل ثالث سنوات وأحرزت مكانة متميزة يف التبليغ والدعوة إىل هللا. فهي تقطع مسافة 



لومرتات لتصل إىل أقارهبا لتبليْهم رسالة اإلسالم األْحدية. ومبساعيها قد ابيع أخوها يعدة ك
ألْحدَّيت السيدة تنصح اوهو زعيم إحدى املناطق، وهو بفُل هللا أْحدي قوي وخملص. فهذه 

ْات نفقات السفر لبع هتيئاألخرى أن حيُرن اجللسة على حساهبن. فاجلماعة أحياَن  ض الفق
زامية األخرى أبداء التربعات اإللتنصح لكنها تنصقهن أبن يتقملن نفقاهتن أبنفسهن، كما 

 واشرتاك العُوية يف اللجنة. 
فقني أتينتَّ إىل هنا حيث األوضاع جيدة وال عائق أو حظر على نشر الدعوة جيب أن تكن  
مستعدات إليصال رسالة اإلسالم الصقيح إىل كل بيت وتسعني لذلك. جيب أن تططن 

ذا  وعلى الصعيد الفردي أيُا. إ اجلماعة واملنظمة الفرعيةلذلك بشكل منظم، على صعيد 
، ية قد قدمت التبليغ يف األوضاع الصعبة، وهي تبلِ غ رسالة الدينكانت هذه السيدة األفريق

. وأول خطوة فعليكن أيُا أن تعقدن العزم على إيصال رسالة هللا إىل كل بيت ابتْاء رضوانه 
 يف سبيل ذلك حصرا هي أن تتزودن بعلوم الدين وتُربِ ني أوالدكن تربية صقيقة.

ْة يف بعض املواقف كانت السيدات األْحدَّي ن عن الْ ت أكثر شجاعة من الرجال، وعربَّ
 2005ام بنْال: يف علاإلميانية اليت حْت العقول. فقد كتب املسؤول عن منطقة مالده اب

عارَضنا املناهُون معارضة شديدة مبناسبة وضع حجر األساس ملسجد اجلماعة األْحدية يف 
َْاجهي" يف منطقة مالده، حىت إن بعُهم أرادوا   ،ذكية احمرتمةدة السيالشجار. فعربت قرية "ب

عن شجاعتها اإلميانية حيث أخرجت سك ينا وتصدت  ،إحدى السيدات األْحدَّيتوهي 
للرجال املعارضني للجماعة وحتدَّهْتم قائلة: ليتقدم اآلن من ميلك منكم اجلرأة ليعرقل بناء 

ا. وقد بين ار من هنالك فورً مسجدَن. فخاف املعارضون مجيعا برؤية متها وْحاسها والذوا ابلفر 
 اآلن هنالك بيت لداعية اجلماعة إىل جانب املسجد، وتؤدى هنالك الصلوات اخلمس ابنتظام. 

 هذه هي الشجاعة اإلميانية اليت حتلت هبا سيدة أْحدية، وال شك أهنا أسوة للرجال أيُا. 
مث هناك قصة من آندرا برديش اهلند أيُا. فقد ابيعت هناك عائلة قبل عامني أي عند كتابة 
هذا التقرير. وبعد فرتة تعرضت هذه األسرة للمعارضة. كانت يف هذه األسرة فتاة امسها حمسنة 

مة ، وكانت تدر س يف مدرسة مسلالثانويةعاما، وكانت تدرس يف السنة األوىل يف  16بعمر 
ية. فطردوها من العمل يف املدرسة بسبب املعارضة ألهنا صارت أْحدية مع والديها. مل ابتدائ

يستطع أخوها األكرب الصمود أمام املعارضة فُعط على أخته وقال إهنم قد طردوك من العمل 
اآلن بسبب األْحدية، وليس لنا بيت بل نسكن يف بيت مستأجر، وسوف خيرجوننا من البيت 

عليك أن تظلي أْحدية صامتة، وال تربي أحًدا أنك أْحدية. فردت الفتاة ف ،أيُا املستأجر



على أخيها قائلة: لو أهنم مزقوين إراب فلن أتلى عن األْحدية. مث قام أبواها بنصقها وأخذاها 
 فرتة مث عادوا إىل وطنهم. هناك إىل قادَّين لبعض الوقت، وأقاموا 

فقسب،  ت تعيش يف فقر شديد ابالستقامة والثباتفلم تتقلَّ هذه الفتاة املخلصة اليت كان
بل حتملت أذى املعارضني مبنتهى الشجاعة. فهؤالء ال يستطيعون اهلجرة إىل اخلارج للتخلص 

م هذا األذى  م قوي. إمياهنفمن مشاكلهم، ومع ذلك يصربون على األذى مبنتهى الثبات وَر
يالت بتقوية ا بعد متتعهم ابملرافق والتسهلذا فيجب على الذين هاجروا إىل هذه البالد أن يهتمو 

إمياهنم واْلفاظ عليه وأن يصبقوا من خالل أعماهلم أْحديني صادقني وحقيقيني أكثر من ذي 
ن أقبل. فاسعني للعمل أبحكام القرآن الكرمي ال أن تنْمسن وتنصهرن يف هذا احميط. كما 

ىل هنا ءهن وعائالهتن قد هاجروا إعليكن نصح أوالدكن أيُا. على الفتيات أن يتذكرن أن آاب
من أجل الدين، لذا ينبْي أال تنصهرن يف ُمتع الدنيا، بل جيب أن تؤثرن الدين على الدنيا. 
وهذا هو األمر الذي بسببه يكتب لكم البقاء يف الدنيا واآلخرة. جيب أن يكون كل تصرف 

ومنها  َن هللا هبا بكل وضوح،من تصرفاتكن متفًقا مع ما يريده هللا منا. هناك أحكام قد أمر 
حكم اْلجاب. إن االلتزام ابْلجاب واجب على كل سيدة وفتاة. إن ارتداء اللباس احمتشم 
هو واجب كل امرأة وفتاة. وهذه هي النماذج اليت ستقام يف األجيال التالية. هذه هي النماذج 

لدعوة والتبليغ يف جمال االيت ستقافظ على هوية اجلماعة. هذه هي النماذج اليت سوف تنفعكن 
عض الظروف إىل الْرب. تقع هنا ب ءاجمليأيُا. وليس أن تتبعن اللوايت ينسني اْلجاب بعد 

واألمور اليت تعيق االلتزام ابْلجاب، حيث توجد هنا مؤسسات َْ دينية أو أَنس ال عالقة 
ت. وأكرب ألْحدَّيهلم ابلدين وهم يديرون بعض الدوائر، وهؤالء يُعون بعض العراقيل أمام ا

ْونه من اعرتاض هو على اْلجاب ويقولون عليك أال تلتزمي ابْلجاب، وال تلبسي  ما يث
اْلجاب. ولكن صاحبات اإلميان القوي يقدمن مناذجهن الطيبة. أقدم لكن مثاال من كندا، 
وكانت توجد هنا أيُا سيدة مثلها، تقول هذه السيدة وامسها كهكشان: عندما أكملت دراسيت 
م مؤهاليت  ْة، ولكين مل أجد العمل يف أي مكان َر أردت أن أعمل، وقدمت طليب يف أماكن كث

ىل أترك اْلجاب مهما حدث، ووفقين هللا تعا على أالنفسي هدت عا. وكنت قد متقجبةألين 
ْة حفاظا على اْلجاب.   للثبات ورفُُت فرص العمل يف أماكن كث

فهذه هي عالمة قوَّيت اإلميان. يوجد يف هذه البالد ويف أملانيا واململكة املتقدة سيدات 
لق. ومل ْلجاب بدون أد ى خجل أو قابإجنليزَّيت وأملانيات قد قبلن األْحدية، وإهنن ملتزمات 

وعندما  ،باْلجايفعلن كما فعلت بعض األخرَّيت، حيث جئن من ابكستان وهن يلبس 
 . ذريتهنيف  لهأو مل يروجن  هعنوصلن إىل هنا نز 



إن اْلجاب حكم أساسي، وقد ورد هذا اْلكم يف القرآن الكرمي بكل وضوح وصراحة. فما 
حكام هللا األخرى، أن تعتنني أبن فعليكدمنت هتتممن أبداء الصلوات وتقدمي التُقيات ابملال، 

ذي ذكرهُتا الفتاة الكندية الألن يف ذلك فالحنا يف هذه الدنيا وكذلك يف اآلخرة. إن مثال هذه 
 يت هن من هذه البالد أصال اليت أراها أمامي ميثلال، وكذلك أمثلة كثْ من األْحدَّيت النَّ لكُ 

درًسا لكل أولئك اللوايت ينزعن اْلجاب ألتفه األسباب. ما دمنت قد عاهدتن إبيثار الدين 
عهد البيعة  هد وإال فستنكثنذا العهبعلى الدنيا فال بد أن تتقملن هذه الصعوابت وتِفني 

 الذي هو العهد إبيثار الدين على الدينا.
ْة تدل على قوة اإلميان. لقد نتباه إىل االماسة  حاجةفهناك  إىل هذا األمر. هناك واقعات كث

يف أملانيا مؤخرا ثالث أخوات كن قد جئن إىل أملانيا من فلسطني، وهن يواجهن  التقت يب
ن، ويواجهن الشدة من أزواجهن، بل هناك قُاَّي مرفوعة ضدهن، مما معاملة سيئة من عائالهت

قلن أجل،  ،حيرمهن حقوَقهن وأوالَدهن، ومع ذلك عندما سألُتهن هل هن اثبتات على اإلميان
وال يقدر أحد على زعزعة إمياننا، وإننا اثبتات على األْحدية وإميانِنا بقوة، وسوف نتقمل كل 

 نوع من املعارضة والعداء. 
م املعارضة فلمَ   فما دامت هؤالء السيدات حيافظن على إمياهنن من الُياع بثبات واستقامة َر

التسهيالت. فيجب تتمتعن ابملرافق و  وأننتال تستطعن أن تتقلني مبثل هذا الثبات واالستقامة 
 أن ُتشعركن هذه الواقعات أبن هللا تعاىل ما دام قد هيأ لكن أوضاعا أفُل من هؤالء النسوة

من حيث املال ومن حيث العمل بدينكم حبرية، فكم ابْلري بكن أن جتعلن أعمالكن وأحوالكن 
حبسب ما أيمركن دينكن، وأن تؤثرن أحكام الدين على كل شيء آخر. عليكن أن تُعن 
نصب أعينكن تُقيات هؤالء السيدات اللوايت يصربن على األذى من أجل دينهن. أما إذا 

ومتكنت املْرَّيت املبهرة املوجودة يف هذه البالد وحب الدنيا السائد مات فيكن هذا الشعور، 
هنا من إَراقكن يف الدنيا، كما ذكرت ذلك أمس يف خطبة اجلمعة أيُا، فاعلمن أن هللا أيُا 
ال يبايل أبحد. تذكرن دائما أن اْلياة اْلقيقية ليست يف االنْماس يف الدينا، إمنا هي يف الثبات 

ما قال هللا تعاىل ومن أجل ذلك قد بعث هللا رسوله صلى هللا عليه وسلم، على الدين. هذا 
صلى هللا عليه  والنيبأي ليهب اْلياة الروحانية. فهذا ما قال هللا تعاىل يف القرآن الكرمي عنه 

وسلم، ومن أجل حتقيق هذه الْاية قد أرسل املسيح املوعود عليه الصالة والسالم يف هذا 
ثرن الدين دكن فعليكن الوفاء بعهدكن أبنكن ستؤ الوألو  نَّ كُ تن اْلياة اْلقيقية لَ الزمان. فإذا أرد

 ندع كل حني. وفق هللا مجيًعا لذلك. تعالني  نأعينكعلى الدنيا، وأن تُعن هذا العهد نصب 
 مًعا. 


